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MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 30. hét 

Javítása és a tisztességes bánásmód 

A munkaerőpiac továbbra is jelentős elvárások elé állítja a cégeket. Napjainkra 
bebizonyosodott, hogy a bérek folyamatos emelkedése a legalapvetőbb elvárása a 
munkavállalóknak, viszont ez már nem elegendő a munkaerő megtartására, a 
munkakörülmények javítása és a tisztességes, emberi bánásmód is elengedhetetlen. A 
dolgozókat egyenrangú félként kell kezelni és nem lekezelendő kiszolgáltatott alkalmazottként. 
Az MTSZSZ valamennyi vállaltnál, minden tárgyalásnál hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő megtartása a legfontosabb, amelyhez ezen három feltételnek minimum teljesülnie 
szükséges. 

Béremelkedés a Bosch cégnél 

A szakszervezetünkkel történt egyeztetés alapján a miskolci Bosch cég a 2 %-os szociális 
hozzájárulási adó csökkentéséből fakadó 1,68%-os megtakarítást a munkavállalók ösztönző 
juttatásaira fordítja. 

A fizikai besorolású munkavállalók körében a már korában bevezetett szezonbónusz összege 
megduplázódik, amely így maximum bruttó 120.000 forintra emelkedik. 

A szellemi besorolású munkavállalók körében a megtakarítást a munkaerőpiaci bérek, a 
munkakör értékelése és a dolgozók teljesítményének figyelembevételével differenciált emelés 
formájában valósítja meg a Társaság. 

Kollektív szerződés tárgyalások az ebm - papst Hungary Kft-nél 

A cég vecsési és sülysápi telephelyeinek összeolvadása után megkezdődtek az kollektív 
szerződés átdolgozására vonatkozó részletes tárgyalások. A munkavállalók számára a 
juttatások egységes és kedvezőbb biztosítása alapvető feltétel. Szakszervezetünk 
taglétszáma töretlenül emelkedik mindkét telephelyen. 

Családi nap a Vasúttörténeti Parkban, szeptember 14-én! 

Az idei évben szeptember 14-én (szombaton) rendezzük meg az MTSZSZ Családi Napot. 
Zenés programokkal, pódium beszélgetésekkel, a Vasúttörténeti Park eszközeinek használati 
lehetőségével, kvízjátékkal, egészségügyi sátorral, gyerekeknek játszóházzal, hívjuk és várjuk 
tagjainkat! 

Pályázati felhívás! Adj nevet az MTSZSZ kabalájának 

Te adhatsz nevet az MTSZSZ kabala babájának, ha 2019. augusztus 20-ig megírod 
javaslatodat a pályázati felhívásban közétettek szerint. 

http://mtszsz.hu/hirek/adj-nevet-az-mtszsz-kabalababajanak 

Júliusi kvízjáték 

A 29. heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy " Hányadik MTSZSZ családi napot rendezzük 
meg 2019. szeptember 14- én? A helyes válasz: B. ötödik 

Nyerteseink: Klenk József, Nagy Ildikó, és Puskás Virgil. Gratulálunk! 
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